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ÖZ
Güneş tutulması gündeme geldiğinde kamuoyu bunu 17.08.1999 depremi ile ilişkilendirdi. Eğer güneş tutulması sırasında yeryüzünde
fiziksel parametrelerde bir değişiklik olcaksa bizim bunu ölçebilmemiz gerekir diye düşündük ve "Güneş Tutulması Sırasında Yeryü-
zündeki Fiziksel Parametrelerde Olası Değişimlerin Jeofizik Yöntemlerle Ölçülmesi Projesini" hazırladık.Konya ve Ankara'da tam
tutulmanın olduğu 29 Mart 2006 tarihinde ve bir gün öncesi ve sonrasında, gravite manyetik ve doğal potansiyel ölçümleri yaptık. Bu
ölçümler bu tarihlerde Konya'da 24 saat boyunca Ankara'da ise gün boyu yapıldı. Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
günlük manyetik değişimleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Konya ve Ankara'daki sıcaklık ve basınç değişimlerini üç gün boyunca
bizlere gönderdiler. Biz de bütün bu bilgileri değerlendirdik.

ABSTRACT
When the total solar eclipse came into question, people connected the eclipse with the earthquake dated 17.08.1999. We thought if any
physical parameters change during total solar eclipse on the earth, we could measure this changing and we did the project "To Measure
Probable Physical Changes On The Earth During Total Solar Eclipse Using Geophysical Methods". We did gravity, magnetic and self-
potential measurements at Konya and Ankara during total solar eclipse (29, March, 2006) and the day before eclipse and the day after
eclipse. The measurements went on three days continuously twenty-four hours at Konya and daytime in Ankara. Boğaziçi University
Kandilli Observatory gave us magnetic values in Istanbul and we compare the values with our magnetic values. Turkish State Meteoro-
logical Service sent us temperature and air pressure observations during three days, in Konya and Ankara. We interpreted all of them.
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ÖZ
Artvin, Rize, Trabzon illeri ve Gümüşhane ilinin bir kısmını kapsayan bölgede Gamma-Ray spektrometre ile Toplam, K, U, Th ölçüm-
leri yapılmıştır. Bu ölçümlerden elde edilen oran haritalarından; yüzey jeolojisinin kolaylıkla ayırt edilebilmesi, genç magmatik soku-
lumlar ile aynı ortam içerisinde farklı fazlardaki sokulumları ayırtmaya olanak vermiştir. Bunlara bağlı olarak metalik madenler ve altın
oluşumları için potansiyel alanların belirlenmesine katkı koymaktadır. Masif sülfit yataklarında ve alterasyon bölgelerinde U ve Th
konsantrasyonları düşerken, K konsantrasyonunun belirli bir düzeyde arttığı, skarnlarda U/Th'un belirli bir oran aralığında kaldığı gö-
rülmektedir. Bilinen Altın yataklarının da bu değere denk gelmesi ilgi çekicidir. Genç magmatiklerde K, U ve Th konsantrasyonlarının
artmasına karşın, yaşlı granitlerde U ve Th daha düşük, K ise çevresine göre daha yüksek değerlere sahiptir. Volkaniklerin bazılarında
K konsantrasyonunun belirgin düzeyde yüksek çıkması, bu volkaniklerin oluşum karakterlerinin farklı olduğunu belirlemektedir. Böl-
gedeki genç magmatik kayaçlar normalin 7-8 katına ulaşan miktarda U238 ve Th232 içermektedir. Çalışılan sahada, ekonomik düzeyde
U ve Th zenginleşmesini işaret edecek anomali gözlenmemiş olup sedimanlarda K, U ve Th anomalisine rastlanmamıştır.

ABSTRACT
Total, K, U, Th measurments are carried on, on the region covering Artvin, Rize, Trabzon and some part of Gümüşhane provinces. The
facility of the easydistinction of the surface geology from the ration maps obtained from these measurments brings the possibility of
the distinction of the young magmatic inclusions from the inclusion of different phases placed in the same medium. These contribute
on the determination of the potential filds for metallic ares and gold fonnationd. It is observed that; on massive sulfide beds and on the
regions of alteration; while U and Th concentrations decreasing, K concentrations remain at a certain level and in scarns; the ratio of
U/Th remains at a certain increment of rations. It is interesting to see the known gold beds correspond to these values. Despite in young
magmatics K, U and Th concentration increases, in the old granites U and Th have lower and K has higher values compared to the
vicinity. In some of the volcanics the higher certain level of K determines that the formation characters of these volcanics are different.
The young magmatic rocks contain 7-8 times higher than the normal level. On the field of work, no anomaly indicating the enrichment
of U and Th in economical levels is observed and no K, U and Th anomaly is detected in sediments either.
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